
KESÄTÖISTÄ MUISTOJA JA KOKEMUSTA

Kauhavan kaupunki tarjoaa kauhavalaisille yrityksille 
ja yhdistyksille Kesäduuni-tukea nuorten työllistä-
miseen kesällä. Kesäduunin turvin työnantajat voivat 
tarjota nuorelle sen tärkeän ensimmäisen työpaikan 
ja edistää näin työnsaantia myöhemminkin.

Kesäduuni-tuki on tarkoitettu Kauhavalla toimiville 
yksityisille työnantajille, yhdistyksille ja alle 50 
henkeä työllistäville yrityksille. Julkisyhteisöt ja 
Kauhavan kaupungin konserniyhtiöt eivät voi 
saada kesätyötukea.

KAUHAVA

Ensimmäinen kesätyöpaikka säilyy mielessä pitkään. Se antaa nuorelle 
kallisarvoista kokemusta ja lisää luottamusta omiin työtaitoihin.



KUKA DUUNAA?
Kesäduuni-tuki on suunnattu pääasiassa  
15–20-vuotiaille nuorille. Työllistettäviä nuoria voi 
olla maksimissaan kolme työllistävää yritystä kohden.

KOSKA DUUNAA?
Kesätyötuen toiminta-aika on toukokuu–elokuu. 
Kesäduuniin palkattavan nuoren työsuhteen  
tulee kestää vähintään viikon. Tukea maksetaan  
korkeintaan neljältä viikolta.

MITÄ PALKAKSI?
Kesäduunin aikana nuorelle maksetaan  
työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

MITÄ TYÖNANTAJALLE?
Tukea maksetaan suhteessa työaikaan. Tukea  
maksetaan kokoaikaisesta työstä 100 euroa/viikko,-
korkeintaan neljän viikon ajan. Puolipäivätyöstä tukea 
maksetaan 50 euroa/viikko.



NÄIN KESÄDUUNI TOIMII:
1. Yritys ilmoittaa avoimen työpaikan TE-toimistoon.

2. Nuori etsii työpaikan ja ilmoittautuu kaupungin
nuorisotyöntekijälle.

3. Työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen.
Työnantaja toimittaa työsopimuksen kaupungille
tilityksestä vastaavalle henkilölle.

4. Mikäli kesätyösopimus ei täytä asetettuja
edellytyksiä kaikilta osin, kaupungin tilityksestä
vastaava henkilö päättää viime kädessä sen
hyväksymisestä.

5. Työnantaja ottaa työntekijälle vakuutuksen.

6. Työaika on 1–4 viikkoa sopimuksen mukaan.

7. Työnantaja kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen.

8. Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista
palkkaa ja hoitaa myös muut lakisääteiset kulut.

9. Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa
tilityslomakkeen kaupungin tilityksestä vastaavalle
henkilölle syyskuun loppuun mennessä. Tilitys- 

 lomakkeen liitteenä on oltava kopio palkkaerittelystä 
 tai muu todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

10. Tilityksestä vastaava henkilö maksaa Kesäduuni- 
 tuen työnantajalle.

EI OLE PAKKO ILMOITAA JOS ON TYÖNTEKIJÄ TIEDOSSA!



KYSY LISÄÄ 
YHTEYSHENKILÖILTÄMME! 

Margit Kontola 
nuorisotyöntekijä
puh. 040 522 5571
margit.kontola@kauhava.fi 

Siiri Ahopelto
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 637 5391
siiri.ahopelto@kauhava.fi 
 
Anne Koivisto
vapaa-aikapäällikkö
tilityksestä vastaava henkilö
puh. 050 330 5317
anne.koivisto@kauhava.fi 

kesaduuni@kauhava.fi 
www.kauhava.fi /kesaduuni

Lisätietoja ja ohjeita palkanmaksuun saat 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojeluvalvontayksiköstä: 
puh. 029 501 8450.

Kesäduunin toimintaohjeet, työsopimuspohjan 
ja tilityslomakkeen löydät Kauhavan kaupungin 
Nuorten Kauhava -verkkosivuilta.
 

KAUHAVA




